
 بما كنتم تكفرون )) ((أي يقال هلم أيضا ذوقوا العذاب وهو العقوبة على الذنب  ذوقوا العذاب )) ((وقوله: 

فإعراا  كنتم تكفرون )) ((أي بسبب كفركم؛ الباء هنا للسببية؛ وما مصدرية أي بكونكم تكفرون باهللا؛ وأما 

مبن ؟ تكفرون باهللا ومبا جيب اإلميان  كنتم تكفرون ))بما   ((ظاهر: كان وامسها وخربها لكن خربها مجلة؛ وقوله: 

  به .

يوم  ((يف هذه اآلية من الفوائد أوال: وجوب التذكري ذا اليوم العظيم الذين ينقسم فيه الناس إىل قسمني؛ لقوله: 

نه هذه وهذا على تقدير قولنا: اذكر يوما؛ أما إذا جعلناه متصال مبا قبله فإنه ال يستفاد م تبيض وجوه ))

  الفائدة؛ ولكن يستفاد منه: التذكري ذا اليوم يعين أن اهللا يذكرنا ذا اليوم .

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات البعث واجلزاء وهو أحد أركان اإلميان الستة؛ أحد أركان اإلميان أن تؤمن باليوم 

يبعثون فقط؛ بل قال شيخ اإلسالم ابن  اآلخر؛ واإلميان باليوم اآلخر ليس معناه أن يؤمن اإلنسان بأن الناس

ومن اإليمان باليوم اآلخر اإليمان بكل ما أخبر به النبي صلى اهللا  " تيمية رمحه اهللا يف العقيدة الواسطية قال:

واإلميان  ,فاإلميان بفتنة القرب ونعيمه وعذابه هو من اإلميان باليوم اآلخر " عليه وسلم مما يكون بعد الموت

  يزان والشفاعة كل من اإلميان باليوم اآلخر .بالصراط وامل

وهم أهل اإلميان  همومن فوائد هذه اآلية: أن الناس ينقسمون يف ذلك اليوم إىل قسمني؛ قسم مبيضة وجوه

  والطاعة؛ وقسم مسودة وهم أهل الكفر والعصيان .

القيمة ترى الذين كذبوا على اهللا ويوم  (( :فإذا قال قائل: اآلية هنا بينت أن الوجوه تسود ويف آية أخرى كذلك

فكيف جنمع بني اآليتني اللتني تثبتان  ونحشر المجرمين يومئذ زرقا )) ((ويف آية أخرى:  وجوههم مسودة ))

  ؟ سوداد الوجوه واآلية اليت تثبت أم حيشرون يوم القيمة حيشر ارمون زرقاا

لكنه زمن  ,قال أهل العلم يف اجلمع هذا وبني أمثاله: إن يوم القيمة ليس زمنا متحدا قصريا تتعارض فيه األحوال 

طويل مقدراه مخسون ألف سنة؛ فيمكن أن تكون الوجوه يف وقت من هذا اليوم مسودة ويف يوم آخر مزرقة زرقا؛ 

  .هذا مجع

زرقة؛ ألن الزرقة كلما اشتدت مالت إىل السواد؛ وحينئذ الملراد بالسواد أن املراد بالزرقة السواد بل ا :اجلمع الثاين 

  .يكون زرقا واسودت مبعىن واحد

رمهم؛ و تزرق حبسب كفرهم وجن يف اجلرم والكفر فتسود وجوههم أالوجه الثالث، اجلمع الثالث: أن الناس خيتلفو 

  .أخف فتكون زرقاءعظيما فتسود وجوههم ومنهم من يكون فمنهم من يكون جرمه شديدا 



؛ واسوداد الوجوه باعتبار لون البشرة؛ وأن هذا الوجه الرابع: قالوا إم سود البشرة زرق العيون فزرقا باعتبار أعينهم

أعظم يف القبح، إذا كان الوجه أسود والعني زرقاء صار هذا أقبح منظرا؛ على كل حال هذه أوجه مجع العلماء ا 

أنه متعارض؛ وهنا نقف لنقول: إنه ليس يف القرآن شيء متعارض ال ميكن اجلمع  بني هذا الظاهر الذي يظهر

بينه وبني اآلخر؛ ألن التعارض يقتضي أن يكون أحد املتعارضني حقا والثاين باطال ألنه ليس معنا إال احلق 

كما قال اهللا   وال ميكن أن يكون شيء يف كتاب اهللا باطال ضالال فماذا بعد الحق إال الضالل )) ((والضالل 

نصان ولكن يكون نعم ميكن أن يتعارض  ولو كان من عند غير اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا )) ((تعاىل: 

إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة  ((أحدمها ناسخا لآلخر كقوله تعاىل: 

اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا  ((ال: مث ق يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم ال يفقهون ))

والنسخ يكون إبطال املنسوخ  فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين ))

من عند اهللا؛ فال يكون هناك تعارض؛ فإن وجد من القرآن ما ظاهره التعارض فالبد أن يكون هناك انفكاك بني 

التعارض؛ وأما أن يبقى متعارضا فهذا شيء ممتنع؛ ومن أحسن ما ألف يف اجلمع بني اآليات النصني ينتفي به 

وهو كتاب جيد مفيد لطالب  فع إيهام االضطراب يف آية كتاب "د املتعارضة كتاب الشنقيطي رمحه اهللا املسمى "

  العلم .

  ؛ والعذاب النفسيومن فوائد هذه اآلية: أنه جيمع ؤالء الكافرين بني العذاب البدين 

ال،  ...كيف نأخذه منها ؟   فقط ؟ فذوقوا )) ((من  من أين نأخذه ؟ كيف نأخذها يا خالد ؟: الشيخ

   ؛ نعم ؟يعذاب النفسي حسال

  ؛ نفسيهذا عذاب  أكفرتم بعد إيمانكم )) (( : قولهالطالب

  طيب أحسنت . ,عذاب النفسيالهذا : أي ألن التقدير يقال هلم أكفرمت فالشيخ

 ((عذابني البدين والنفسي مث يقال: الؤالء املكذبني حيث جيمع هلم بني  من فوائد هذه اآلية: شدة التنكيل

   م .ذا الشك أنه من أشد ما يكون تنكيالفه ذوقوا العذاب ))

للسببية؛ الباء ألن  بما كنتم تكفرون )) ((ومن فوائد هذه اآلية: إثبات األسباب؛ من أين يؤخذ ؟ من قوله: 

وقال إن األسباب ليس هلا تأثري  من أنكر األسباب رأسا, منهم ,والناس يف إثبات األسباب طرفان ووسط

لكن مبا و إطالقا؛ ومنهم من أثبت تأثري األسباب بنفسها؛ ومنهم من توسط وقال: إن األسباب مؤثرة ال بنفسها 

مثال ذلك: لو أن رجال لو أن شيئا ألقي يف  ,وهو احلقوهذا القول هو الصحيح  ,أودع اهللا فيها من القوة املؤثرة

حني مالمسة  ,النار فاحرتق ا فالذين أنكروا األسباب قالوا: إن هذا االحرتاق مل حيصل بالنار إمنا حصل عندها



م النار أحرقت بطبيعتها فهذه هي الطبيعة؛ ومنه فإا ال حترق؛ ومنهم من قال: بلالنار احرتق أما النار نفسها 

 ,شك احملرقة؛ وهذا األخري هو احلق بال تعاىل من القوى من قال: بل أحرقت النار ما يلقى فيها مبا أودعها اهللا

ولو كانت األسباب مؤثرة بطبيعتها  ,براهيم مل حترقه بل كانت بردا وسالما عليهل هلذا أن النار اليت ألقي فيها إويد

مدعون أن اهللا ليس له  ,يف احلقيقة طاعنون يف حكمة اهللا بكل حال؛ والذين أنكروا األسباب هم هألحرقت

ربط املسببات بأسباا هو عنوان احلكمة؛ فإذا قيل: إنه ليس هناك سبب يؤثر فهذا طعن يف حكمة ألن  ,حكمة

 هللا، يقول إنك إذا أثبتتبااهللا عزوجل؛ والعجيب أن هؤالء أنكروا األسباب ظنا منهم أن إثباا يستلزم اإلشراك 

وهذا شرك ألنك مثال إذا قلت: النار هي اليت  ,أن السبب فاعل أو أن السبب مؤثر فقد جعلت مع اهللا خالقا

أحرقت معناه أن النار فاعل، فاعلة لإلحراق؛ فيكون هذا شركا باهللا عزوجل؛ فيقال: حنن ال نقول إن النار 

رقة؛ لكن لو نقول مل حترق احملاق ال أا بنفسها مستقلة باإلحراق؛ بل هي حمرقة مبا أودع اهللا فيها من قوة اإلحر 

حىت السفهاء الصغار يضحكون؛ قالوا لو أنك رميت زجاجة حبجر فانكسرت  ,ضحك عندنا حىت السفهاء

ألنك لو قلت هذا صرت مشركا أشركت باهللا؛ طيب كيف إذا ؟ قال:  ,الزجاجة فال تقل إن احلجر كسر الزجاجة

، ما هاحصل الكسر عندها ال ا ـ سبحان اهللا ـ عندها، لو تضع حجرا من أكرب األحجار على الزجاجة ما كسر 

بطبيعته مبقتضى  الذي يقول إن األسباب تؤثروال فيه إشراك؛ املشرك  كسر إال بالصدمة؛ إذا فالسبب معلوم

هذا  تؤثر مبا أودع اهللا فيها من القوىهذا الشك إنه مشرك؛ لكن الذي يقول إا  ,يعتها ويقطع صلتها باهللاطب

  هو املوافق للمعقول واملنقول .

كيف؟    فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون )) ((يؤخذ من هذه اآلية: أن اجلزاء من جنس العمل؟ ميكن أن هل 

  ألن املسبب يتقدر بقدر السبب .

من فوائد اآلية أيضا: أن من فيه خصلة من خصال الكفر فله من عذاب الكافرين بقدره؛ كيف ذلك ؟ ألن لدينا 

إن وجد فيه مجلة كبرية من الوصف  ,قاعدة وهي أن احلكم املعلق بوصف يقوى ويضعف حبسب ذلك الوصف

  استحق من احلكم الذي رتب عليه بقدر هذه اجلملة الكبرية وإال فبحسبه .

وإذ أخذ ربك من  (( كفار مل يؤمنوا, فهل املراد أخذ امليثاقهناك   أكفرتم بعد إيمانكم )) ((قوله: : سائلال

   ؟ بني آدم من ظهورهم ))

  وين أنت ؟ تكلمنا على هذا .: الشيخ

السائل: من سيمة  ,هذه األمةأهل السنة واجلماعة, الشيخ : ال, من سيمة  انت الغرة من سيمةإذا ك: السائل

   دليل على صالح العبد ؟يقال أن ما يوجد من أثر يف اجلبهة من السواد فهل هذه األمة 



وفيه ناس قليل السجود  هو صحيح فيه ناس كثري السجود وليس يف جباههم شيء. أبدا، أبدا، ما:  الشيخ

   نفس اجللد الذي على اجلبهة. ويكون يف جباههم هذا األثر, وليس هذا بدليل, هذا الظاهر أا تعتمد على

   ؟ صحيحةكسر الب تبيض )) ((هل قراءة : السائل

  ؟  بفتح الياء تبيض )) ((ويش لون يا خالد ؟ : الشيخ

  كسر التاء ؟ : السائل

  ما أظنها سبعية ألا ما توجد عندنا، هذا املصحف مكتوب فيه القراءات السبعية ما هي موجودة .: الشيخ

  الطبيعة لفاظ أرادت الطبيعة وشاءت بعض األفيها يرد بعض كتب العلوم الطبيعية : السائل

  : هذا ما جيوز؛ الشيخ

   ؟ الشرك يعد منهل : السائل

ما هو عيني و ئمن املسلم يعد هذا املسلم تلقى الكلمة هذه عن الطبا تلكن بس إنه إذا كان؟  : هه كيفالشيخ

   يش معناها جاهل .يعرف إ

    يكون الطفل يولد على الفطرة وهو مؤمن وهو مل يتلقى أو مكلف بأمور اإلسالم ؟كيف : السائل

فأقم وجهك للدين حنيفا  ((أي نعم ألن الطبيعة اليت خلق اهللا عليها البشر هي اإلميان؛ قال اهللا تعاىل: : الشيخ

 ) ما من مولود يولد إال على الفطرة (: وأخرب النيب عليه الصالة السالم أنه فطرة اهللا التي فطر الناس عليها ))

وإال مقتضى  ,عن مقتضى الفطرةانصرفت  احلجة على اإلنسان؛ إذا أنت الذي هذه من نعمة اهللا حىت تقوم

   . فطرتك أنك مؤمن

كيف   فلم تقتلوهم ولكن اهللا قتلهم )) ((لذين ينكرون األسباب إذا قالوا ذكر اهللا يف قوله: : بالنسبة لالسائل

   هم ؟نرد علي

ملا كان قتلهم أمرا خارجا عن  فلم تقتلوهم ولكن اهللا قتلهم )) ((واضح ألن قوله: : كيف الرد عليهم, الشيخ

ا من كفومعلوم أن الرسول هو الذي أخذ   وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى )) ((املعتاد نسبه إىل اهللا كقوله: 

مثل هذا الرمي ال يصل إىل أعني املشركني  أن العادة  ألن ومع ذلك هو رمي غري معتاد ,تراب ورمى به هؤالء

   نسبه اهللا إليه . اكافة؛ فلما كان هذا السبب الوارد من اإلنسان سببا غري معتاد

الواو حرف عطف وأما تفصيلية كما مر يف  وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة اهللا )) ((قال اهللا عزوجل: 

وهذا البياض يكون على قسمني: بياض عام لكل مؤمن؛ وهم املؤمنون؛  الذين ابيضت وجوههم )) ((األوىل؛ 

فيكم؛ إنكم : يعني  سيما ليست لغيركم, (وبياض خاص هلذه األمة حيث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: 



فهذه األمة تكون وجوهها بيضاء ولكن هلا نورا خبالف )  تدعون يوم القيمة غرا محجلين من أثر الوضوء

( غرا يعين يكون يف اليدين ويف الرجلني وهلذا قال:  ,يضا هذه األمة يكون النور هلا حيث يبلغ الوضوءغريها؛ أ

أن وجوههم فقط هي اليت تكون بيضاء؛ الذين ابيضت وجوههم هم إال وأما من سواها فلم نعلم  محجلين )

وربك  ((ليست هي الرمحة املذكورة يف قوله: هنا اهللا رمحة يف رمحة اهللا يف للظرفية؛ و  ففي رحمة اهللا )) ((املؤمنون 

فهي خملوق اهللا؛ واملراد ا اجلنة كما  ففي رحمة اهللا )) ((ألن هذه صفة اهللا؛ أما هنا الغفور ذوا الرحمة )) 

وميتنع أن يكون املراد  ( أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ):  الصحيح أن اهللا قال هلا أي للجنةجاء يف احلديث 

صفة ال تكون ظرفا للبشر؛ وإذا امتنع أن تكون ظرفا للبشر امتنع الألن الصفة ال تكون ظرفا للبشر،  ا الصفة؛

وأطلق عليها اسم الرمحة ألا كانت برمحة  ,بل هي الرمحة املخلوقة هللا ,أن يراد بالرمحة هنا الرمحة اليت هي صفة اهللا

  يرحم اهللا ا من يشاء من عباده. ,اهللا

من اإلعراب؛ حمل بل هلا  ,فصلت ضمري وليس هم مبتدأ رحمة اهللا هم فيها خالدون )) ففي ((وقوله: 

أي ماكثون؛ وقد دلت اآليات  هم فيها خالدون )) (( ,؛ وفيها جار وجمرور متعلق خبالدونخرب املبتدأ خالدونو 

  .د خلود أبديابه على أن هذا اخللو فذكر اهللا التأبيد يف عدة آيات من كت ,على أن هذا اخللود مؤبد

تلك املشار إليه ما سبق من اآليات اليت ذكر اهللا سبحانه  تلك آيات اهللا نتلوها عليك )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

باإلشارة حيث جاءت بصيغة البعد؛  ل القرآن؛ ورمبا يرشح هذا أي يقوىوتعاىل؛ وحيتمل أن يكون املراد ا ك

أي العالمات الدالة على اهللا عزوجل على  آيات اهللا ))(( قوله: نا شاملة جلميع القرآن؛ و فتكون اإلشارة ه

  يات الشرعية .اآلوجوده وعلى ما تضمنته من األمساء والصفات واألفعال؛ وهنا املراد باآليات 

يقرأها على النيب صلى اهللا سبحانه وتعاىل أي نقرأها عليك؛ وهل املراد أن اهللا  نتلوها عليك بالحق ))(( وقوله: 

رمبا يلقى يف قلب النيب عليه الصالة والسالم  ,األول أيضا بواسطة جربيل ؟ الثاين ورمبا يقععليه وسلم مباشرة أو 

وإنه لتنزيل  ((الوحي إلقاء؛ ولكن األول هو أكثر؛ بل قد يكون بالنسبة للقرآن هو املتعني؛ ألن اهللا تعاىل يقول: 

وظاهر اآلية أن مجيع القرآن نزل به الروح األمني جربيل؛  به الروح األمين على قلبك ))رب العالمين نزل 

وعلى هذا فتكون إضافة التالوة إىل اهللا يف هذه اآلية يراد ا أيش؟ يراد ا تالوة جربيل؛ ونسبت إىل اهللا ألنه أي 

عجل به إن نعلينا جمعه وقرآنه فإذا ال تحرك به لسانك لت ((جربيل أرسل ا من عنده؛ وهذا كقوله تعاىل: 

فإذا قرأناه والقارئ هو جربيل كما ثبت به احلديث أن الرسول صلى اهللا  قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ))

ال  ((فكان يتعجل فقال اهللا تعاىل:  ,عليه وسلم إذا مسع قراءة جربيل تعجل يف القراءة خوفا من أن ينسى شيئا

حىت لو نزل آيات كثرية يف آن لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه )) تحرك به لسانك 



 ثم إن علينا بيانه )) ((سيبقى وال تنسى منه شيئا؛  إذا قرأناه فاتبع قرآنه )) ((واحد فلن تنساها؛ وهلذا قال: 

  البد أن نبينه للناس بلفظه ومعناه .

صدق  ,باحلق هل الباء هنا للمصاحبة يعين أا مصحوبة باحلق ونازلة باحلقنتلوها عليك بالحق ))  ((يقول: 

يعين متلبسة باحلق  ,يف األخبار وعدل يف األحكام ؟ أو أن املعىن أا نزلت من عند اهللا حقا فالباء هنا للمالبسة

هي نازلة من عند اهللا حقا ملعنيني مجيعا، فقا ال شبهة فيه وال باطل ؟ يشمل اأي أا نزلت من عند اهللا نزوال ح

نازلة باحلق؛ والقاعدة يف علم التفسري أن اآلية إذا تضمنت معنيني ال يتنافيان فالواجب محلها أيضا بالشك وهي 

  .املرادفما ترجح منهما فهو  ,على املعنيني؛ فإن كانا يتنافيان غلب املرجح

ما الشيخ: ليست حجازية ؛ الطالب:  ية وهي حجازية ؟ما ناف وما اهللا يريد ظلما للعالمين )) ((قال اهللا تعاىل: 

 ,نافية وهي حجازية، ألن الشروط تامة، الشروط تامة لكن امسها مفرد كما هو العادة يف املبتداء أن يكون مفردا

شروط تامة إذا هي حجازية؛ وليس ومل تقرتن بإن؛ فال ,ومل ينتقض النفي ,والرتتيب موجود )) يريد ((وخربها مجلة 

بل يتكلم ا مجيع العرب؛ لكن أهل احلجاز يعملوا عمل  ,بقولنا حجازية أنه ال يتكلم ا إال احلجاز نارادم

ليس وبين متيم يهملوا؛ فمثال  إذا خاطبك شخص وقال: ما زيد موجودا تعرف أنه حجازي؛ وإذا خاطبك 

 ,اطبك أحد بلسان احلجازيني األولقال: ما زيد موجود؛ عرفت أنه متيمي؛ عرفت؟ واملراد لو خآخر فشخص 

  أما لسان احلجازيني اآلن فليس حبجة؛ عرفتم ؟ طيب يقول الشاعر:

  ومهفهف األعطاف قلت له انتسب    فأجاب ما قتل احملب حرام ؛

  هذا متيمي وإال حجازي ؟ : الشيخ

  ؛ متيمي: الطالب

  ؛ متام .القال: حرامأليش؟ ألنه قال: ما قتل احملب حرام؛ لو كان حجازيا : الشيخ

امسها  واالسم الكرمي ,الشك أا حجازية ؟ ما هذه وما اهللا يريد ظلما للعالمين )) (( :اآلية الكرمية: الشيخ

  . خربها يريد )) (( :ومجلة

يقول اهللا عزوجل ينفي عن نفسه سبحانه وتعاىل أن يريد ظلما للعاملني؛ فهؤالء الذين ابيضت وجوههم أو 

 بسببه؛ والذين اسودت وجوههم نالوهظلموا؛ الذين ابيضت وجوههم نالوا هذا بعملهم أي مل يُ  اسودت وجوههم

ألن اهللا ال  ,واآلخرون عملوا سيئا فأثيبوا هذا الثواب ,أيضا بعملهم؛ فاألولون عملوا صاحلا فأثيبوا هذا الثواب

  ميكن أن يظلم أحدا .



إن اهللا ال يظلم الناس شيئا  ((ملني املراد م كل من سوى اهللا؛ العا وما اهللا يريد ظلما للعالمين )) ((وقوله: 

  . ولكن الناس أنفسهم يظلمون ))

يعين  ,اخلرب هنا مقدم يا حجاج لفائدة وهي احلصر وهللا ما في السموات وما في األرض )) ((مث قال: 

 ,التخصيص ألنك إذا قدمت ما حقه التأخري كان بذلك احلصر؛ كلما قدمت شيئا حقه التأخري فهذا حصر

قدم املفعول به إلفادة  إياك نعبد وإياك نستعين )) (( :سواء كان خربا أو مفعوال به أو جار وجمرورا؛ فمثال

يعين ال لغريه؛ فقدم اخلرب  هللا ما في السموات )) (( :احلصر؛ يعين ال نعبد إال إياك وال نستعني إال إياك؛ وهنا

ما اسم موصول يشمل كل ما يف السموات من بشر  هللا ما في السموات وما في األرض )) ((ألجل احلصر؛ 

؟ ال يشمل ألن السموات ما فيها بشر وال حجر وال شجر فيما نعلم  وجن وشجر وأار وحبار وغري ذلك صح

ا ما فيها من املالئكة وما يف األرض ذه يشمل كل ما في السموات وما في األرض )) ((والعلم عند اهللا؛ إمنا 

ما تغليبا لغري العاقل ـ من البشر واجلن واألشجار واألحجار وكل شيء ما يف السموات وما يف األرض؛ وأتى ب

دل من ولو يف العاقل؛ بما ـ ألم األكثر، فغلبوا؛ هذا من وجه، من وجه آخر أنه إذا أريدت الصفة فإنه يعرب ب

فانكحوا ما طاب لكم  ((ريدت الصفة عرب مبا بدال عن من ولو يف العاقل؛ ومثلوا لذلك بقوله تعاىل: انتبه إذا أ

ومل يقل: من طاب؛ ألنه مل يقصد عني الشخص العاقل بل قصد الوصف واجلنس والكم؛ انكح  من النساء ))

  ؛ نساءما طاب من مجيل وقبيح وواحد ومتعدد من ال

أظنكم تعلمون أن صلة املوصول تأيت مجلة وتأيت شبه مجلة، تأيت  وهللا ما في السموات وما في األرض )) ((

فعلية ظاهر تقول: يعجبين الذي خلقه ال وأمجلة امسية ومجلة فعلية وجارا وجمرورا وظرفا أربعة أنواع؛ فجملة االمسية 

حسن؛ هذا أيش؟ امسية؛ وتقول يف اجلملة الفعلية: يعجبين الذي كان شجاعا؛ هذه مجلة فعلية؛ وتقول يف 

الظرف: يعجبين الذي فوق السطح؛ وتقول يف اجلار وارور: يعجبين الذي يف املسجد؛ يف هذه اآلية من أي 

لون إن اجلار وارور بنفسه ليس جبملة ألنه حيتاج إىل عامل، فكيف يكون مجلة أنواع ؟ اجلار وارور؛ طيب يقو 

؟ قالوا ألنه متضمن لشيء حمذوف، وهلذا نقول يف اإلعراب؛ جار وجمرور متعلق مبحذوف؛ قدر احملذوف يف 

يف خرب املبتداء امسا؛ ويقدر  ,وقدره يف خرب املبتداء امسا؛ انتبه ! يقدر يف صلة املوصول فعال ,االسم املوصول فعال

التقدير: زيد مستقر  ذي استقر عندك؛ وإذا قلت: زيد عندك؛فإذا قلت: يعجبين الذي عندك؛ فالتقدير: ال

عندك؛ فهمتم يا مجاعة ؟ أليش ؟ ألن األصل يف خرب املبتداء أن يكون مفردا غري مجلة؛ واألصل يف صلة 

  صول ونقدرها امسا يف خرب املبتداء؛ هذه هي القاعدة .املوصول أن تكون مجلة؛ فنقدرها فعال يف صلة املو 



وإلى اهللا  ((هو ملك هللا خلقا وإجيادا وتصريفا وتدبريا؛ وقوله:  ما في السموات وما في األرض )) ((قال: 

ترجع  ((وقوله: ترجع ))  (( مفيدة للحصر بتقدمي اجلار وارور على املتعلق وهيهذه أيضا  ترجع األمور ))

وما  ((يعم كل أمر؛ واألمور هنا مجع أمر مبعىن الشأن؛ ألن كلمة أمر يراد ا الشأن كما قال تعاىل:  )) األمور

أي ما شأنه؛ ويراد باألمر اخلطاب املوجه على وجه طلب الفعل على وجه االستعالء؛ مجع  أمر فرعون برشيد ))

مور مجع أمر وهي الشئون؛ كل الشئون تعود إىل أمر األول: أمور؛ ومجع أمر الثاين: أوامر؛ وعلى هذا فيكون األ

  .الذي ابتدئها فوجب أن ترجع إليه  القاخلاهللا عزوجل وترجع إليه ألنه 

وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة اهللا هم فيها  ((يف هذه اآلية فوائد نبدأ باآلية األوىل؛ وهي قوله تعاىل: 

  .خالدون ))

    ففي رحمة اهللا )) . ((من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن أهل اإلميان الذين ابيضت وجوههم يف اجلنة؛ لقوله: 

  هم فيها خالدون )) . ((ومن فوائدها: خلود أهل اجلنة فيها؛ لقوله: 

الثبوت  الدالة على هم فيها خالدون )) ((ومن فوائدها: أن هذا اخللود دائم؛ ألنه جاء بالصيغة االمسية 

  واالستمرار .

كما أسلفنا يف التفسري أن املراد بالرمحة هنا   ,ومن فوائدها: أن الرمحة تطلق على غري صفة اهللا بل على خملوقاته

   فاملراد الصفة . وربك الغفور ذوا الرحمة )) ((اجلنة؛ وأما قوله: 

هي اجلنة خملوقة اليت غري خملوقة؛ ورمحة اهللا  غري خملوقة ؟ غري خملوقة، كل صفات اهللا أورمحة اهللا هي صفته خملوقة 

.  

فانظر  ((ملا ذكر نزول املطر وأنه حييي به األرض قال:  فانظر إلى آثار رحمة اهللا )) ((طيب قال اهللا تعاىل: 

ما املراد بالرمحة هنا؟ املخلوق الذي هو املطر أو الصفة ؟  إلى آثار رحمة اهللا كيف يحيي األرض بعد موتها ))

مل، حيتمل أن يكون املراد آثار رمحة اهللا املطر فيكون خملوقا؛ أو آثار رمحة اهللا اليت هي صفته واليت من آثارها حتت

خملوقة، خملوقة ؟  وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته )) ((نها هذا املطر؛ طيب نشأ عوما ي

وقسم  ,هللاعن انعم خملوقة ألا هي اليت تنشر؛ املهم اآلن انتبهوا أن الرمحة قسمان: قسم خملوق وهو ما كان بائنا 

  غري خملوق وهو ما كان صفة له .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اهللا سبحانه وتعاىل أكرم من اخللق؛ ألن عمل الذين ابيضت وجوههم لو نسب 

ومع ذلك جيزون يف الرمحة اليت خيلدون فيها أبدا أبد اآلبدين؛ وهذا تصديق قوله تعاىل:  ,إىل الثواب مل يكن شيئا

  من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها )) . ((



  )) ...تلك آيات اهللا نتلوها عليك بالحق  ((مث قال اهللا تعاىل: 

وما أضيف إىل  آيات اهللا ))؛ ((تعاىل أضافه إىل نفسه فقال: من فوائد هذه اآلية: أن القرآن كالم اهللا؛ ألن اهللا 

اهللا ومل يكن عينا قائمة بنفسها فهو من صفاته؛ ألنه البد أن يكون هذا املضاف قائما بشيء؛ فإذا كان صفة 

س فلن يكون إال صفة هللا عزوجل؛ فإذا قلنا: كالم اهللا؛ فهذا إضافة صفة؛ وإذا قلنا: هذا خملوق اهللا؛ فهذا لي

؛ طيب ناقة اهللا ؟ صفة وإال غري صفة ؟ غري صفة ألا عني إضافة صفة؛ ملاذا ؟ ألن املخلوق عني قائمة بنفسها

فإذا سويته ونفخت فيه من  ((قائمة بنفسها؛ بيت اهللا ؟ كذلك غري صفة ألنه عني قائمة بنفسها؛ طيب قوله: 

؟ خملوقة ألا لو كانت صفة  غري صفة كذاهل هي صفة وإال غري صفة ؟  (( من روحي ))؟ عني،  )) روحي

اهللا ما بانت منه؛ وهنا بانت الرمحة، بانت من اهللا؛ أين حلت ؟ يف آدم، يف جسد آدم، إذا فليست صفة من 

صفات اهللا ألا بائنة منه؛ فإضافة الروح هنا من باب إضافة املخلوق إىل اخلالق؛ وهلذا ال ميكن أن نقول هذه 

  إذ لو قلنا ذا حلل شيء من اهللا يف خملوقاته . ,مستحيلشيء ليت هي صفته؛ هذا جزء من روح اهللا ا

من قسم املخلوق؛ لو أن أحدا جادل وقال: بل هي صفة من  )) ففي رحمة اهللا ((الرمحة هنا اليت يف اآلية: 

إذا  رحمة اهللا ))؛ ففي ((؟ ألجبناه بأن هذا مستحيل ألن صفة اهللا ال تكون ظرفا للبشر؛ وهنا قال:  صفات اهللا

عن اهللا فهي خملوق  لوقة وغري خملوقة؛ فما كان بائنانأخذ من هذا أن الرمحة املضافة إىل اهللا تنقسم إىل قسمني؛ خم

  . وما ال فهي صفة من صفاته 

  فإن قال قائل: ملاذا أطلق اهللا عليه الرمحة ؟ نقول: ألا من آثار رمحة اهللا .

واخللود هنا أبدي كما ذكره اهللا  هم فيها خالدون )) ((ل اجلنة خملدون فيها؛ لقوله: ومن فوائد هذه اآلية: أن أه

  يف آيات كثرية .تعاىل 

وأما الذين صعدوا ففي الجنة  ((فإن قال قائل: إذا قلت: إنه أبدي فما جوابك عن قوله تعاىل: : الشيخ

إال ما شاء  ((فاستثىن فقال:  مجذوذ ))خالدين فيها مادامت السموات واألرض إال ما شاء ربك عطاء غير 

  اجلواب ؟  ؟ ربك ))

  شيئة اهللا عزوجل ؛ مب يكوناخللود  :الطالب

   طيب هذا وجه ؛: الشيخ

  املشيئة ؛ لعصاة املؤمنني فيكون هذا مستثىن من سبقه عذاب يكون رمبا اخللود نقول : الطالب

   عم ؟عائد على ما سبق ؟ هذا ثاين؛ ن االستثناءيعين : الشيخ



اهللا سبحانه وتعاىل أن يرد املتشابه إىل احملكم وهو خلودهم خلودا  ناوأمر  نقول هذا قد يكون من املتشابه: الطالب

  أبديا ؛ 

يعين إذا ال نعارض اآليات الدالة على التأبيد ذه اآلية ألا من املشكل فيجب ردها إىل احملكم؛ طيب : الشيخ

   هذه ثالثة؛ فهد ؟

  ما شاء ربك؛ وال يتعلق هذا مبا قبلها؛ لكن  :يعين استثناء منقطعالا يكون: الطالب

: الطالب ونناقش األقوال اآلن نعم فهد ؟ ارابعجنعله قوال ويش النتيجة ؟ طيب  : طيب لكن ما شاء ربكالشيخ

  إال ما شاء ربك أن يزيد؛ السموات واألرض ال تبقى دائما, فاالستثناء 

   طيب هذه مخسة ؛: الشيخ

إن  ((ويف قوله: عطاء غير مجذوذ ))  ((بني يف هذه اآلية ويف آية أخرى وهو قوله: هذا االستثناء : طالبال

   هذا لرزقنا ما له من نفاد ))؛

 (( يعين حىت اآلية مبعىن: ةآيات بين هيعين هذا يرجع إىل ما قاله األخ حممد ؛ يعين هذا من املشكل وفي: الشيخ

   .أنه مستمر تدل علىعطاء غير مجذوذ )) 

  إال ما شاء ربك وقد شاء اهللا عزوجل أن خيلدهم يف اجلنة؛  :الطالب

   قول الثالث .ال هإال ما شاء اهللا وقد شاء اهللا هذا أظن: الشيخ

 ليعلم أن هذا اخللود مبشيئة اهللا,أن اخللود يعين لألذهان تبادر أن اخللود بغري مشيئة اهللا بفهم : ما الطالب

  ؛ سامي هذا ما قاله األخو الشيخ: أي نعم 

يف هذا أقوال؛ لكن القول الذي يريح اإلنسان وجيعل هذا القيد والقيد الذي هلم لعلماء : على كل حال االشيخ

 ,جيعله من األمور املتشاة فيحمل على النصوص احملكمة خالدين فيها إال ما شاء ربك )) ((يف أهل النار 

   .ما شاء ربك ))إال  ((يسرتيح ويقول: إن اهللا قال: 


